Rektorsbrev

Blackebergsskolan
Nr 1 HT -16
Rektorsbrev
Jag tänker från och med nu och framåt, kontinuerligt skriva
några rader i den här formen.
Information från Rektor
Nu har vi kommit en bit in på terminen och det pågår mycket
arbete i alla våra årskurser. Det var väldigt trevligt att träffa er
under föräldramötet den 1/9. På mötet vi hade gemensamt i
ljushallen förstökte jag utveckla vårt arbete som vi håller på
med kring formativ bedömning. Vi tittade på en film som på ett bra sätt ger en bild av hur
man genom formativ bedömning kan utveckla elevernas lärande. Vill ni titta på den en gång
till kommer länken här: https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms
Idag är vi 381 elever på skolan och vi tar in nya elever i klasser där det finns plats under
terminen. För cirka fyra år sedan var vi cirka 240 elever… Det är helt otroligt härligt att
prata med eleverna och personalen på skolan hur vi välkomnar nya på skolan. Eleverna är
nyfikna och pedagogerna förberedda och det går väldigt bra! Tolerans, empati, respekt,
intresse och nyfikenhet på nya kompisar och människor är förmågor hos våra elever som jag
ser varje dag. I mötet mellan varandra lär vi oss hela tiden nya saker. Detta är viktiga grejor
för vår skola!
Första skolveckan var det en fotofirma och fotograferade alla klasser till vår skolfotokatalog.
Skolan bjuder alla elever på katalogen och delar ut den när den kommer till varje elev. Om
ni har fått hem erbjudande om att ta andra foto eller köpa en klassbild är det ett val ni gör.
Se nedan.
Vi har köpt in en hel del nya möbler till skolan, bland annat har vi försökt fräscha upp
ljushallen med ljuddämpande trevliga möbler. Det ser väldigt fint ut tycker jag!
Jag är säker på att detta läsår kommer bli det bästa läsåret någonsin på Blackebergsskolan
och jag vet att du, ditt/dina barn, jag och all personal på skolan kommer att bidra till det!
På gång i skolan
Under sommarlovet har vår kompisgunga gått sönder. Jag har varit i
kontakt med leverantören och en ny kommer sättas upp inom kort. Vi har
dessutom beställt en ny gungställning som (enligt leverantören) kommer
sättas upp under vecka 44. Kul!

Vill du veta mer?
Kontakta Henrik Nöbbelin
Rektor på
08-50842842 eller
henrik.nobbelin@stockholm.se

Kommande datum
28 september- Blackebergsskolans dag
10 oktober Fotografering för elever den 10/10 kl 14.00 - 16.00 för porträttfotografering,
endast med vårdnadshavare. Vi sköter ej detta. Om det var någon personal som inte
fotograferades sist kan även de komma denna dag kl. 13.00 - 14.00. Plats: gymnastiksalen
(som sist).
Blackebergsskolans vision
Vi på Blackebergsskolan tror på och jobbar för en trygg och lärorik skola där
glädje och vi-känsla genomsyrar hela verksamheten.
En skola där alla – elever och personal - har en ständig lust till att lära.
En skola där alla får vara individer och känna sig trygga.
En skola där alla kan lyckas och nå målen.

/Henrik Nöbbelin
Rektor
Rutin frånvaroanmälan elever, Blackebergsskolan:
• Sjukanmälan lämnas på vår telefonsvarare senast kl.
07.30 samma dag.
• Sjukanmälan sker dagligen.
• Om sjukanmälan inte kommit in kontaktas
vårdnadshavare. Om vårdnadshavare inte kan nås så
kontaktas annan angiven kontaktperson. Om vi fortsatt
ännu inte fått kontakt 15 minuter efter senaste samtalet
så behöver/kommer vi kontakta polisen för barnens
säkerhet.
Telefonsvarare sjukanmälan: 08-508 428 30.

Vill du veta mer?
Kontakta Henrik Nöbbelin
Rektor på
08-50842842 eller
henrik.nobbelin@stockholm.se

